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Bridging science and policy 

Stockholm Environment Institute har tagit del av Miljömålsberedningens 
delbetänkande Havet och människan och återkopplar med nedanstående 
punkter. 

Sammanfattning  
 

- Stockholm Environment Institute bifaller miljömålsberedningens förslag 
och ser positivt på införandet av en havsmiljölag där ekosystemansatsen 
ska genomsyra alla frågor som påverkar havsmiljön. 

 
Ökad samverkan - Kapitel 1.26 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2011:619) med instruktion för Havs-och vattenmyndigheten  
 

- Stockholm Environment Institute ser stora vinster för Sverige med en 
ökad och bred samverkan i frågor kopplade till utveckling av 
ekosystemansaten (kapitel 1.26). Vi bidrar gärna med vår kunskap och 
erfarenhet för att samarbetet mellan olika aktörer drivs framåt och 
säkerställer en inkludering av berörda intressenter. 

Cirkulära innovationer för näringsämnen - Kapitel 1.5 Förslag till förordning om 
ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 
 

- Stockholm Environment Institute vill betona vikten av att inkludera 
fosforbelastningen som bidragande orsak till övergödning i Östersjön 
(Kapitel 1.5). Viktigt att notera att hantering av överskott av fosfor 
fortfarande inte är inkluderat i EU:s nitratdirektiv (91/676/EEG) eller i EU:s 
strategi för Östersjön (EUSBSR).  Systemförändring med cirkulära 
innovationer för återvinning och återanvändning av näringsämnen är en 
av lösningarna för de miljö-, ekonomiska och samhälleliga utmaningar 
som finns. Vi bidrar gärna med vår kunskap och erfarenheter som vi byggt 
upp i samarbete med många nationella- och internationella aktörer inom 
Östersjöområdet.  
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Klimatanpassning och kritisk infrastruktur - Kapitel 1.3 Förslag till lag om 
ändring av miljöbalken (1998:808) 
 

- Stockholm Environment Institute ser positivt på tillägget i Miljöbalken 
angående att områden som behövs för klimatanpassning också får 
förklaras som naturreservat (kapitel 1.3). Det behövs ytor för att 
komplettera de befintliga kritiska infrastrukturlösningarna med 
naturbaserade lösningar.  

 

 

I detta ärende har Karina Barquet, Arno Rosmarin och Elin Leander deltagit. 
 

Med vänliga hälsningar, 

Karina Barquet 
Senior Research Fellow, SEI 


